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1. Bakgrunn for prosjektet 
Plan- og byggekomiteens vedtak 10.12.2015: 

1. Mulighetsstudien for Ljungbyveien 17 godkjennes. Med bakgrunn i vedtatt 

mulighetsstudie, innstilles det på utarbeidelse av et forprosjekt med tre boligenheter 

(mulighetsstudie alternativ B) 

2. Mulig fremdrift i prosjektet tilsier en åpning av tilbygget til Ljungbyveien 17 

sommeren 2017. 

3. Mulighetsstudiens estimerte prosjektkostnad er på kr. 11.300.000 mill. ekskl. mva. 

Prosjektkostnaden omfatter en ekstra omsorgsleilighet i tillegg til nødvendig utvidelse 

av administrasjonsarealene. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. 

 

Kommunestyrets vedtak 07.09.2016: 

1. Forprosjektet for Ljungbyveien 17 godkjennes. 

2. Det utarbeides et konkurransegrunnlag for prosjektet. 

3. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. 

4. Prosjektets estimerte kostnad er på kr. 14 987 000,- eks. mva. (P 85). Ca kr 3 700 000 

høyere enn nåværende budsjett. 

5. Kommunestyret går inn for at det tilleggsbevilges 3.7 mill. kroner som innarbeides i 

handlingsprogram og økonomiplan. 

 

Formannskapets vedtak 10.05.2017: 

1. Det inngås kontrakt med Alliero AS om totalentreprise for tilbygg m/ 3 

omsorgsleiligheter, samt ombygging av administrasjonsarealer, i Ljungbyveien 17. 

2. Det gis en tilleggsbevilgning på inntil kr. 1,5 mill. finansiert av investeringsprosjekt 

A-02 «Pott for fullfinansiering av prosjekter etter anbudskonkurranse». 

 

Formannskapets vedtak 30.01.2019: 

1. Ljungbyveien 17 – Administrasjonsdelen bygges om/utvides i tråd med oppdaterte og 

justerte tegninger for å sikre bedre universell utforming og arealutnyttelse. 

2. Det gjennomføres ekstra skjermingstiltak og justeringer av utomhusarealer i tråd med 

beskrivelse. 

3. Prosjektet tilføres en tilleggsfinansiering på kr 2,0 mill. 

4. Det forutsettes at prosjektet ferdigstilles innenfor siste tildelte ramme. 

 

2. Måloppnåelse 
1. Det er bygget et tilbygg med 3 omsorgsleiligheter samt gjennomført ombygging av 

opprinnelige administrasjonsdel.  

2. Det er gjennomført ekstra skjermingstiltak mellom gangvei og leiligheter for å hindre 

innsyn.  
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3. Kontrakter 

Gjennomføringen av prosjektet har blitt utført med totalentreprise med Alliero AS. 

Arkitekt:    Heggelund & Koxvold.    

Prosjektledelse: Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS.  

 

 

4. Økonomi 
Total ramme for prosjektet, etter tilleggsbevilgninger og justeringer, var 16 mill. kroner 

(ekskl. mva)  

Sluttkostnad fremgår av tabell under.   

 

 
 

I post 8 ligger bl.a. prosjektering forprosjekt, prosjekt- og byggeledelse, juridisk bistand, 

interne kostnader og offentlige gebyrer.  

 

Prosjektet har mottatt et tilskudd fra Husbanken på totalt 4 245 000 kroner. 

 

 

 

 

 

SUM KOSTNADER SLUTTKOST.

1 FELLESKOSTNADER 1 794 195

2 BYGNING 5 455 940

3 VVS-INSTALLASJONER 1 498 029

4 ELKRAFT 672 567

5 TELE OG AUTOMATISERING 301 495

6 ANDRE INSTALLASJONER (HEIS)

HUSKOSTNAD 1-6 9 722 226

7 UTOMHUSANLEGG 842 731

ENTREPRISEKOSTNAD 1-7 10 564 957

8 GENERELLE KOSTNADER 5 343 106

9 SPESIELLE KOSTNADER

PROSJEKTKOSTNAD 1-9 15 908 063

25 % mva 3 924 222

TOTALKOSTNAD INKL MVA 19 832 285
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5. Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø (SHA) 
 

SHA-plan med risikovurdering ble utarbeidet av byggherrens representant og videreført til 

totalentreprenør.   

Det var tett og godt samarbeid med entreprenør og de ansatte i Ljungbyveien 17 gjennom hele 

prosjektet. Det ble gjennomført regelmessige vernerunder.  

 

 

6 Erfaringer fra prosjektet 

 
6.1 Entrepriseform 

Det ble inngått kontrakt om totalentreprise mellom Ås kommune og Alliero AS den 

26.06.2017. Kontraktsbeløpet var på 10 528 617,- eks mva.  

 

Arbeidene på byggeplass ble igangsatt september 2017. Sluttfrist var kontraktsfestet til 

14.05.2018.  

 

Det var et godt samarbeid med entreprenøren under gjennomføringen av prosjektet.  

 

  

6.2 Fremdrift, overtagelse. 

Det ble opprinnelig utlyst en konkurranse på et samlet prosjekt som skulle omfatte etablering 

av tre nye leiligheter samt ombygging og utvidelse av administrasjonsdelen. Selv etter to 

anbudsrunder var kostnadene høyere enn godkjent budsjett. Det ble derfor besluttet at anbudet 

kun skulle dekke etablering av de tre leilighetene og at ombygging av administrasjonsdelen 

skulle løses med interne ressurser.  

 

I byggeperioden oppstod det en vannlekkasje fra sprinkleranlegget i den eksisterende delen. I 

forbindelse med saneringsarbeidene var det hensiktsmessig å utbedre andre tekniske forhold 

og det ble bevilget ekstra midler til dette i juni 2018. (F-sak 58/18.) 

 

Det ble en mindre forsinkelse i utførelsesfasen og bygget ble overtatt av Ås kommune 

08.06.2018.  

 

Det har blitt gjennomført ett års prøvedrift, det er avholdt 1-årsbefaring og samtlige 

utbedringer utført med egne ressurser ble ferdigstilt første kvartal 2020. 

 

6.4 Brukerinvolvering 

Det har vært god brukerinvolvering gjennom hele prosjektet fra forprosjekt, mulighetsstudie 

og i gjennomføringsfasen. 

  



 
 

Ås kommune, prosjektavdelingen, teknikk, samfunn og kultur 

 Side 5 av 5 

6.5 Oppsummering 

Byggeprosjektet har blitt gjennomført i tråd med politiske vedtak og bestillinger. Endelig 

prosjektkostnad for prosjektet ble 15,9 mill. kroner (ekskl. mva), noe som er ca.100 000 

kroner (ekskl. mva) under den tilleggsfinansierte rammen.  

 

Ljungbyveien 17 har også fått nødvendige tekniske oppgraderinger samt utbedret skader fra 

en vannlekkasje.  

 

 

 

Ås 26.03.2021 

Prosjektavdelingen  

  

 


